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FÖRVARING AV KUNDENS TILLGÅNGAR I EVLI BANK 

 

Detta dokument beskriver hur förvaringen av kundens penningmedel och andra tillgångar 

arrangeras när tillgångarna deponeras hos Evli Bank Abp (härefter Evli Bank). 

 

1. FÖRVARING AV KUNDENS EGENDOM 

 

Depositioner 

 

Evli Bank har fått koncession i Finland att fungera som inlåningsbank, med rätt att ta emot 

depositioner av allmänheten och att förvara sådana medel på kundkonton som förvaltas av 

banken. Depositionerna är sådana återbetalbara medel som helt eller delvis skall ersättas ur 

insättningsgarantifonden enligt beskrivningen nertill.  

 

Övriga penningmedel 

 

Kundens övriga penningmedel hos Evli Bank är penningmedel som kunden betalar för Evli 

Banks placeringstjänst, intäkter för sålda finansieringsinstrument samt eventuell upplupen 

ränta på basis av kundens kontosaldo, aktie- eller andelsutdelning eller övriga intäkter av 

motsvarande slag. Dessa penningmedel tas emot och deponeras i finländska och utländska 

inlåningsbanker på kundmedelskonton som öppnats i Evli Banks namn. Evli Banks bokföring 

och övriga uppföljningssystem garanterar att kundernas penningmedel och 

kontotransaktioner kan kontrolleras fortlöpande och tillförlitligt, både i sin helhet och 

individuellt för varje enskild kund. Övriga penningmedel ersätts av Insättningsgarantifonden 

i den omfattning som anges nertill.  

 

Då Evli Bank tar emot aktieteckningsuppdrag eller uppdrag för teckning av masslån emitterat 

en annan instans, tar Evli emot teckningsbetalningen och förmedlar beloppet till emittenten. 

Dessa medel förvaras separat från Evli Banks egna medel. 

 

Finska värdepapper och värdeandelar 

 

Kundens finska fysiska värdepapper förvaras på ett säkert ställe, separat från Evli Banks 

egna värdepapper. 

 

Kundens värdeandelar inom det finländska värdeandelssystemet förtecknas i kundens namn 

på ett separat värdeandelskonto i Euroclear Finland Ab:s värdeandelsregister. Även 

utländska kunders värdeandelar inom det finländska värdeandelssystemet kan förtecknas på 

ett förvaltningsregistrerat värdeandelskonto. Med ett förvaltningsregistrerat konto avses ett 

speciellt värdeandelskonto som kontots innehavare disponerar för en annans räkning. Som 

innehavare till värdeandelar som förvaras på ett förvaltningsregistrerat konto registreras den 

kontoinnehavare som fått uppdraget och den egentliga ägaren anges antingen i Evli Banks 

depåbokföringssystem eller i motsvarande system hos kontoinnehavare som är Evli Banks 

kund. 

 

Utländska värdepapper och värdeandelar 

 

Kundens svenska fysiska värdepapper förvaras på ett säkert ställe, separat från Evli Banks 

egna värdepapper. Kundens värdeandelar inom det svenska värdeandelssystemet förvaras 

i kundens namn på ett gemensamt värdeandelskonto i Evli Banks kontoförande institut VPC 
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AB:s värdeandelsregister. Innehavare av värdeandelar på samlingskonton identifieras i Evli 

Banks depåbokföringssystem. 

 

Kundens fysiska värdepapper och värdeandelar, bortsett från finska och svenska instrument, 

förvaras i ett av Evli Bank utsett inhemskt eller utländskt förvaringsinstitut (subsidiär 

förvarare) och kan disponeras genom en hierarki med flera steg: Evli Banks subsidiära 

förvarare kan i sin tur förvara värdepapper och värdeandelar hos sina egna subsidiära 

förvarare. På grund av internationell praxis kan, bortsett från finska och svenska instrument, 

värdepapper och värdeandelar vanligen inte registreras i Evli Banks eller kundens namn, 

utan de registreras i Evli Banks subsidiära förvarares namn eller i dennes subsidiära 

förvarares namn. Internationell praxis innebär även att Evli Banks kunders innehav av 

värdepapper och värdeandelar inte nödvändigtvis är åtskilda från Evli Banks, den subsidiära 

förvararens eller dennes kunders värdepapper och värdeandelar i den utländska subsidiära 

förvararens bokföring. Kundens egendom förtecknas däremot separat i Evli Banks 

depåbokföring såsom tillhöriga kunden.  

 

Evli Bank kan inte garantera kvittningsskydd för kundens egendom, bortsett från finska och 

svenska värdepapper och värdeandelar. 

 

Finska värdeandelar 

 

Där Evli Banks kunder har värdeandelar i placeringsfonder som förvaltas av Evli-Fondbolag 

Ab, förvaras andelarna i Evli-Fondbolag Ab:s värdeandelsregister i Finland. Tillgångar i 

placeringsfonderna hålls separat från Evli-Fondbolags tillgångar och därigenom kan medel 

som är placerade i fonderna inte användas till att täcka Evli-Fondbolags egna skyldigheter. 

Värdeandelar i placeringsfonderna är i allmänhet registrerade direkt i andelsägarens namn. 

 

Evli Bank fungerar som förvaringsinstitut för Evli-Fondbolags placeringsfonder. 

Penningmedlen i varje placeringsfond förvaras separat från andra placeringsfonders medel 

och likaså separat från fondbolagets och förvaringsinstitutets medel. 

 
Utländska värdeandelar 

 

Värdeandelar som Evli Banks kunder tecknar i Evli Banks utländska samarbetspartners 

placeringsfonder, registerförs av det aktuella fondbolaget i det land där placeringsfonden är 

registrerad. Värdeandelarna registreras antingen på ett värdeandelskonto i kundens namn 

eller på ett samlingskonto i Evli Banks namn. Innehavare av värdeandelar på samlingskonton 

identifieras i Evli Banks depåbokföringssystem. 

 

2. FÖRVARING AV KUNDMEDEL UTANFÖR EES 

 

Finansiella instrument som ägs av kunden förvaras i enlighet med de lagar, 

myndighetsföreskrifter och marknadsregler som gäller på den aktuella finansmarknaden 

samt clearingsamfundets gällande regler och god marknadssed. Inom Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) har man strävat till att göra reglerna för 

finansmarknaderna mer enhetliga, men i länder utanför EES kan lagstiftningen avvika i hög 

grad från europeiska regelverk.  

 

De kunder som placerar i finansiella instrument utanför EES, bör vara medvetna om att 

kundens rättigheter i länder utanför EES kan avvika från motsvarande rättigheter inom EES. 
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Kunderna svarar ensamma för eventuella politiska, ekonomiska, juridiska, skattemässiga 

och andra oförutsägbara risker förknippade med innehav, byte och förvaring av värdepapper 

utanför EES.  

 

 

3.    ERSÄTTNINGSFOND FÖR INVESTERARSKYDD OCH 

INSÄTTNINGSGARANTIFOND 

 

Ersättningsfond för investerare 

 

Evli Bank är ansluten till ersättningsfonden för investerare. Ersättningsfonden tryggar 

investerarens ostridiga och förfallna fordran om Evli Bank, på grund av annat skäl än tillfällig 

insolvens, inte kan betala investeraren fordran inom en viss tid. Investeraren ersätts med 90 

procent av sin fordran, dock högst 20.000 euro. Ersättningen omfattar inte förlust på grund 

av kursfall eller oriktiga investeringsbeslut. Kunden svarar alltså själv för följderna av sina 

investeringsbeslut. Ersättningsfonden ersätter inte yrkesmässiga investerares fordringar. 

 

Insättningsgarantifond 

 

Evli Bank är ansluten till Finlands insättningsgarantifond. Insättningsgarantifonden tryggar 

insättarnas fordringar om Evli Bank blir insolvent. Insättarens på konto registrerade kapital 

och ränta ersätts ur insättningsgarantifonden upp till 100.000 euro. Då en bank drabbas av 

bestående likviditetsproblem ska Verket för finansiell stabilitet i samarbete med 

Finansinspektionen och Finlands Bank inom 5 arbetsdagar fatta beslut om 

insättningsgarantifondens eventuella skyldighet att betala ersättning till bankens kunder. 

Garantin gäller skilt varje enskild familjemedlems depositioner och skilt varje ägare av 

samma konto. En person som endast har rätt att använda ett konto är inte en sådan 

kontoägare som lagen avser. Skyddet omfattar alla privatpersoner, företag och stiftelser samt 

offentliga organisationer, såsom kommuner och församlingar. Fordringar på kontot och ännu 

inte kontoförda fordringar omfattas av insättningsgarantifonden. 

 

Kundens fordringar omfattas antingen av insättningsgarantifonden eller ersättningsfonden 

för investerare. Inga tillgångar omfattas av dubbel garanti. 

 


